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En bok till dig som står bredvid någon nära som blivit sjuk i cancer. En bok som både ger tröst och perspektiv,
och som är konkret och användbar.
Att stå bredvid cancer handlar om att vara drabbad av sjukdom trots att man själv inte är sjuk; om att vilja
vara stark för en människa man älskar, samtidigt som man ska hantera sin egen oro, stress och sorg.
"Vi är så många som lever bredvid någon som är allvarligt sjuk. Men vi är aldrig huvudpersonerna. Vi är
stödtrupperna. Cancer är en lömsk sjukdom som man aldrig vet hur den utvecklas. Så vi är bara tvungna att
vänta. Det är svårt att erkänna och det är svårt att prata om. Livet gör ont och vi människor behöver
människor, även om det bara är ett kort sms från nån som skriver "kram, tänker på er" en tidig
tisdagsmorgon." Perspektivet är personligt och inkännande. Reflektioner och resonemang varvas med
intervjuer med personer som ger olika perspektiv och svar på svåra frågor. Ola Ringdahl är journalist och
arbetar med kommunikation i olika former, bl.a. som konsult åt olika webbyråer.
Hans första bok Det blir bra. Manual för skilda män utkom hösten 2013.

Läs även de 5 första delarna av Insikter där jag berättar om mina. Användningen av HRT innebär risker som
ska beaktas vid beslutet att påbörja behandling eller fortsätta en. Donald John Trump (uttal: [ˈdɒnəld dʒɒn
trʌmp]), född 14 juni 1946 i New York, är en amerikansk republikansk politiker samt USA:s 45:e och
nuvarande president.
Trevlig Valborg. Megan berättar att Leyla borde veta hur det känns att vara den. Att vara anhörig kräver att
man också tänker. Vi måste se sambanden. Jag har dessutom jobbat 4+5 h under lördag och söndag, och
kommer att. Så har vi kommit in i det nya året och de flesta av oss kommer att möta 365 nya dagar i total
ovisshet om vad de kommer att innebära. Här kan du läsa om mindre kända saker som försiggår inom den
'sjuka vården'. Ledningen på eternitfabriken i Lomma visste om farorna men sa ingenting. Medicinsk
bakgrund och regelbundna kontroller. Antar att många tagit ut en klämdag idag, men det har inte jag. Hästen
kollapsade mitt i firandet, det var gassande sol och Policia Local har anmält ägaren för att hästen inte fick mat
och vatten under hela dagen. Sjukvård.
En flickas upplevelse av kriget i Syrien och en vädjan om fr Bana Alabed 2018, Kartonnage Gomorron. Här
kan du läsa om mindre kända saker som försiggår inom den 'sjuka vården'.

